REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape
Niniejszy regulamin stosuje się do zawierania umów internetowej sprzedaży towarów oferowanych
przez Going sp. z o. o. (zwaną dalej Sprzedającym) za pośrednictwem sklepu internetowego
https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego
https://goingapp.pl/BlockPartyMixtapejest: Going Sp. z o.o. | Al. Jerozolimskie 107 | 02-011
Warszawa | NIP: 5272751272
Klientem sklepu internetowego https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape (Kupującym) może
zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331Kodeksu cywilnego.
Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacja. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią
Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.
Kupujący zobowiązany jest do:
a. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w
funkcjonowaniu sklepu, w szczególności poprzez korzystanie z oprogramowania lub
urządzeń;
b. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi zwyczajami;
c. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących
oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i innych przysługujących im
praw;
d. korzystania ze sklepu internetowego dla użytku osobistego.
Sprzedający informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi
świadczonej drogą elektroniczną polegających na możliwości niedostarczenia potwierdzenia
potwierdzenie przyjęcia oferty Kupującego drogą elektroniczną lub innej korespondencji na
podany przez Kupującego adres, w wypadku, gdy będzie on nieprawidłowy lub w wypadku, gdy
z innych powodów, niedotyczących Sprzedającego, nie ma możliwości doręczenia Kupującemu
potwierdzenia zawarcia umowy lub innej korespondencji na podany e-mail (np. zapełniona
skrzynka, filtr spam, zablokowanie konta, awaria serwera pocztowego itp.).
Sprzedający zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania e sklepu
internetowego:
a. Mozilla Firefox
b. Google Chrome
c. Opera
d. Safari
Systemy informatyczne Kupujących powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony
Javascript.
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.

Kupujący składa zamówienie poprzez stronę sklepu: https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape
.
Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kup Pakiet”, następnie wybranie
towaru oraz kliknięcie przycisku „
Kupuję i Płacę”. W ten sposób Kupujący potwierdza, że wie, że
zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Przed złożeniem zamówienia Kupujący
powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować Regulamin poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez
Kupującego niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia spowoduje, iż Kupujący nie
ma możliwości zakupu towaru w sklepie internetowym. Warunkiem przyjęcia zamówienia do

realizacji przez Sprzedającego jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, posiadanie
konta poczty elektronicznej, a następnie opłacenie zamówienia przez Kupującego.
2. Złożenie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie przyciskiem „Kupuję i Płacę”) stanowi
ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią
Regulaminu.
3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą
elektroniczną („Zlecenie z dnia xx/xx/2020”), na wskazany przez niego przy składaniu
zamówienia adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu przez Kupującego „Potwierdzenia
przyjęcia zamówienia do realizacji” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez
Kupującego towarów, poprzez przyjęcie przez Sprzedającego oferty Kupującego.
4. Sprzedający zapewnia sobie możliwość opóźnienia realizacji zamówienia lub odmowę jego
realizacji, jeśli dane udostępnione przez Kupującego są niekompletne bądź nieprawdziwe.
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku braku
dostępności towaru, poinformujemy Kupującego nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia
zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo wybrać jedną z poniższych opcji:
a. anulowanie złożonego zamówienia i zwrot wpłaconych środków
b. wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia
c. częściowe zrealizowanie zamówienia.
6. W przypadku, gdy Kupujący opłacił zamówienie, a nie jest możliwe jego zrealizowanie,
wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona Kupującemu, nie później niż w ciągu 7 dni od
momentu poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia.
7. Kupujący może anulować zamówienie w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez
Formularz Zgłoszeniowy,nie później niż 16 października 2020 r.
8. Towar zamówiony przez Kupującego jest fabrycznie nowy.
9. Wszystkie ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie
zawierają kosztów dostawy towaru. Koszty dostawy określane są podczas wyboru płatności i
sposobu wysyłki zamówienia.
10.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen dostawy, wprowadzania i
usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
Uprawnienie to nie dotyczy towarów objętych już złożonymi zamówieniami.
11.Sprzedający ustala limit ilościowy do 4 sztuk pakietu na jednym zamówieniu. Kupujący może
zakupić maksymalnie 4 sztuki pakietu w ramach jednego zamówienia. Sprzedający zastrzega
sobie prawo do zmiany limitów, przy czym uprawnienie to nie dotyczy już złożonych zamówień.
PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA
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Wszystkie płatności obsługiwane są przez serwis PayU. Jest to jedyny sposób płatności.
Kupujący może wybrać odpowiadającą mu metodę płatności z aktualnie udostępnianych
Sprzedającemu przez serwis PayU. W razie problemów z opłaceniem zamówienia Kupujący w
pierwszej kolejności powinien skontaktować się ze Sprzedającym.
Kupujący dokonujący zakupów w sklepie https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape wyrażają
zgodę na stosowanie faktur elektronicznych.
Towar wysyłany jest do Kupującego wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
pomiędzy 16 a 23 października 2020 r. W przypadku, gdy wpłata za zamówienie nie zostanie
zaksięgowana w ciągu 5 dni od daty zakupu, zamówienie zostanie anulowane.
Koszt dostawy pokrywa Kupujący zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem opcji płatności i
wysyłki podczas składania zamówienia.
Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawia faktury VAT.
W przypadku gdy Kupujący żąda otrzymania faktury VAT konieczne jest wybranie tej opcji
dokumentu sprzedaży podczas składania zamówienia.
Warunki realizacji i kosztów ewentualnych wysyłek zagranicznych są ustalane z Kupującym
indywidualnie. W przypadku wysyłki wymienionego towaru zagranicę konieczna jest
wcześniejsza wycena przez Sprzedającego kosztów przesyłki oraz przedpłata przez Kupującego
wskazanej kwoty na konto Sprzedającego.
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Realizacja wysyłki możliwa jest jedynie na terenie Polski.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący
Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od
umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zakupionego
towaru. W przypadku zwrotu towaru do którego były dodane produkty gratisowe - zwrot jest
możliwy jedynie z wszystkimi gratisami.
Aby odstąpić od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w
drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni od daty odebrania zakupionego towaru
przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności pocztą lub w formie
elektronicznej. Konsument może to zrobić poprzez sporządzenie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, które może przesłać Sprzedającemu za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego
.
Wzór takiego oświadczenia dołączony jest do Regulaminu (Załącznik 1).
Jeżeli Konsument odstępuje od umowy, zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż
14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu
(potwierdzenie zamówienia lub faktura VAT) Sprzedającemu na adres Going Sp. z o.o. | Al.
Jerozolimskie 107 | 02-011 Warszawa. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu
internetowego.
W przypadku wystawienia faktury VAT do zamówienia, konieczne jest potwierdzenie przez
Konsumenta odbioru faktury korygującej, co może nastąpić poprzez podpisanie i odesłanie
faktury korygującej.
Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwraca Konsumentowi
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy towaru innego niż
najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w sklepie internetowym.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata, ani za pobraniem.
Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni, staranny
sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien
być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym
wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Kupującemu w odniesieniu m.in. do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
g. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usług
h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
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Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady towaru na zasadach
określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca oświadcza, że żadne z postanowień niniejszego
Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów
prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu
rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
W razie wykrycia wady nabytego towaru, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, prosimy
niezwłocznie skontaktować się ze sklepem https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape za
pośrednictwemFormularza Zgłoszeniowego.
Sprzedający nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się produktu, jego
części lub materiału, z którego został wykonany, a także za usterki wynikające z niewłaściwego
użytkowania produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany.
Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny
z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy paczka
jest uszkodzona, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru z jednoczesnym
sporządzeniem protokołu ustalenia stanu przesyłki. Protokół powinien zawierać dokładny opis
uszkodzenia lub stwierdzonych braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i numer
przesyłki, jak również datę i godzinę doręczenia przesyłki. Niezależnie od czynności
wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien w ciągu 24 godzin powiadomić Sprzedającego o
zaistniałych wadach. Po powrocie reklamowanego towaru do Sprzedającego i potwierdzeniu
zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sprzedający realizuje reklamację
zgodnie z procedurą.
W przypadku niezgodności odebranego towaru ze składanym zamówieniem, Kupujący
zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej sytuacji obsłudze sklepu za pośrednictwem
Formularza Zgłoszeniowego. W przypadku zasadności reklamacji koszt operacji wymiany lub
uzupełnienia zamówienia o brakujące towary ponosi Sprzedający.
Jeżeli strony nie postanowią inaczej, reklamowany towar należy odesłać na adres Going Sp. z
o.o. | Al. Jerozolimskie 107 | 02-011 Warszawa z dopiskiem: „REKLAMACJA”. Do
reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszty wysyłki zostaną zwrócone
na konto bankowe podane przez Kupującego, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W
przypadku wysyłki reklamowanego towaru za pośrednictwem innego przewoźnika,
Kupującemu zostanie zwrócona kwota odpowiadająca najniższej opcji wysyłki realizowanej
przez sklephttps://goingapp.pl/BlockPartyMixtape.
Kupujący otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający wyśle do Kupującego produkt
pełnowartościowy w ciągu 14 dni.

10. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny.
11. W wypadku, gdy zakupiony towar ma wadę, Kupujący może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo
wadę usunie.
12. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia
się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
13. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
14. Kupujący jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
15. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
16. Jeśli Kupujący:
a. żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego
usunięcia wady;
b. zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru.
17. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe
albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową
wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z
rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.
18. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Kupującego obciąża Sprzedającego.
19. W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wynikających z wady produktu (uszkodzenia mechaniczne
powstałe z winy Kupującego lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania),
Sprzedający odsyła reklamowany towar do Kupującego na jego koszt. Jeżeli Kupujący nie
odbierze przesyłki w ciągu 3 miesięcy od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu reklamacji,
towar zostanie zutylizowany.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym
https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich
kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych
stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.
Wszystkie znaki towarowe użyte przez sklep https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape są
wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów /
Sprzedającego.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie sklepu internetowego
https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape, tj. 26 maja 2020 r.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana
dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach sklepu
internetowego https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape. Nowa treść Regulaminu wchodzi w
życie z datą określoną w treści regulaminu, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania.
Nowa treść Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed datą opublikowania zmiany
Regulaminu.
Niniejszy
Regulamin
jest
dostępny
na
stronach
sklepu
internetowego
https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach

6.
7.

8.

9.

teleinformatycznych Kupującego. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez
użytkownika poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zawieranie i wykonywanie umów podlegają prawu
polskiemu.
Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sprzedającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności
na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to
możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania
cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.).
Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.
Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem
platformy
internetowej
ODR,
dostępnej
pod
adresem
internetowym:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
W przypadku nieuznania przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Konsumenta, może on
skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W
szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub
powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

Aktualizacja z dnia 27.05.2020 r. dotyczy sekcji: PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA, punkt. 8
Stare brzmienie: Wysyłka zagraniczna jest możliwa jedynie po uprzedniej rezerwacji towaru

poprzez złożenie zamówienia na stronie sklepu https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape
i poinformowaniu Sprzedającego o zmianie adresu dostawy. Sprzedający ma prawo odmówić
realizacji wysyłki zagranicznej, której realny koszt jest większy niż przewidziano w formularzu
zamówienia sklepu https://goingapp.pl/BlockPartyMixtape, a Kupujący nie wyraża chęci dopłaty
do wysyłki zagranicznej. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia
i zwrotu płatności, o ile taka miała miejsce.
Nowe brzmienie: Realizacja wysyłki możliwa jest jedynie na terenie Polski.
ZAŁĄCZNIK 1.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Going Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 107
02-011 Warszawa
NIP: 5272751272
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1.
2.
3.
Nr zamówienia:
Data odbioru towaru:

Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Nr rachunku bankowego do zwrotu przedpłaty:
Data:
Podpis konsumenta:

